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Фамилия Конакбаева  

Имя Алмагул 

Отчество Утепбергеновна 

Дата 

рождения 

22.06.1985 г 

Должность старший преподаватель 

Наименование ВУЗа, 

специальности и даты окончания 

2003-2005- колледж при Актюбинском университете им. 

С.Баишева, по специальности Финансы. 

2005-2008 - Актюбинского университета имени С.Баишева. 

050509 -Финансы.  

2008-2010 - АУ имени С.Баишева. 6N0506 Экономика. 

Магистр экономических наук. 

Ученая степень, звание магистр 

Дата приёма на работу 0 1 . 0 9 . 2 0 1 0  

Занимаемая должность старший преподаватель, магистр 

Работа в других подразделениях и 

организациях (даты и занимаемые 

должности) 

- 

Основные научные интересы Финансовые посредники и их роль в развитии финансового 

рынка 

Основные публикации за 

последние 5 лет 

1. Шығындардың басқару жүйесіндегі ролі. 

С.Бәйішев атындағы  Ақтөбе университетінің .Хабаршысы 

ғылыми журналы. №3 (57).2017жыл 

2.Қазақстандағы құнды қағаздар нарығының даму 

бағыттары. С.Бәйішев атындағы  Ақтөбе университетінің 

Хабаршысы ғылыми журналы. №3 (57) 2017жыл 

3.«Экономикалық пәндерді оқытудағы инновациялық 

технологиялар». «Тұрақты даму мүдделерінде үздіксіз білім 

беру:жаңа сын-тегеуріндер» халықаралық ғылыми-

практикалық конференция. (2-кезең). Қазақстан, Қостанай қ. 

6 желтоқсан.2018жыл 

4.«Төлем карточкалар нарығының даму болашағы». «Ғылым 

және қазіргі қоғам: жаңа мүдделер, қозғалу векторлары, 

даму басымдықтары» халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның материалдары. Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті. Том 1.2018жыл 

5.Қазақстандағы жүн өңдеу өнеркәсібі мәселелерін шешу 

жолдары. МАТЕРИАЛЫ IV Международной научно-

практической конферснции на тему ≪Молодежь и наука: 

реальность и будущее≫ — ≪Цифровая повестка в эпоху 

глобализации≫. 8 апреля.2019 жыл 

6.Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметті 

жүргізуде кездесетін мәселелерді шешу және құқықтық 

қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру жолдары. МАТЕРИАЛЫ 

IV Международной научно-практической конференции на 



тему ≪Молодежь и наука: реальность и будущее≫ — 

≪Цифровая повестка в эпоху глобализации≫. 8 апреля. 

2019жыл  

7.Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен өнім 

өндірудегі шығындардың анықтаудың жолдары. Баишев 

университеті Хабаршысы. Ғылыми журналы. №3-

65.2019жыл 

8.Әлеуметтік сфераға бағытталған бюджет шығыстарының 

көрсеткіштерін зерттеу. Баишев университеті Хабаршысы. 

Ғылыми журналы. №4-66, 2019. 

9.Бюджет жүйесі дамуының экономикалық басымдықтары. 

Баишев  университеті Хабаршысы. Ғылыми журналы. №3-

69, 2020. 

10.Есентаева, А.У. Конакбаева, Э.Р. Жақсылықова. «Quality 

Management: Search and Solutions». VII International 

Scientific-Practical Conference. Houston (TX, USA) 

11.Қазақстанда төлем жүйесінің қалыптасуымен дамуының 

теориялық аспектілері. Баишев  университеті Хабаршысы. 

Ғылыми журналы. №3-73, 2021 жыл 

12. Қарызгердің несиелік қабілеті және оны анықтау 

әдістері. Баишев  университеті Хабаршысы. Ғылыми 

журналы. №1-75, 2022 жыл 

Членство в научных и 

профессиональных обществах 

ИРН АР13068325 «Развитие научного потенциала молодых 

ученых региональных вузов Республики Казахстан: модель 

менторства» - менти 

Награды и присуждённые премии 2020 г -Алғыс хат. Университеттің стратегиялық дамуына, 

бағдарламалық аккредиттеуге және университет имиджін 

нығайтуға қосқан үлесі үшін.  

2020г-Благодарственное писмо за реализацию плодотворной 

научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

активное участие в работе V международной научно-

практической конференции «Молодежь и наука: реальность 

и будущее», посвященной 1150-летию великого мыслителя 

человечества Абу Насра Аль- Фараби.  

2022 г «Ұстаздар күні» мерекесінен орай алғыс хат.  

Повышение квалификации 2018-«Современные инструменты критериального 

оценивания обучающихся» Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

университета. Актобе. 

2018-«Финансовый анализ в системе менеджмента 

органицации»Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета. Актобе 

2019- «BigData». Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета 

2020 -«Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО»,налоги 

и налогообложение в Республике Казахстан".Дом 

бухгалтеров и аудиторов Актобе. 

2020-"«Методика создания 3D презентации и видеоуроков» 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Баишев университета. Актобе. 

2020- «Трансформация финансовых инструментов и 

государственных финансов в условиях» глобализации 



мировых финансовых рынков» "Транзитная экономикка, 

Алматы 

2021- «Қаржы нарығы және делдалдар» УМЦ "ZIAT" Нур-

Султан 

2021- «Мемлекеттік бюджет және қазынашылық» УМЦ 

"ZIAT" Нур-Султан 

2021 - «Қаржылық, банктік бақылау және аудит» УМЦ 

"ZIAT" Нур-Султан 

2021-«Салық және салық салу»УМЦ "ZIAT" Нур-Султан 

2021- Шет мемлекеттердің қаржысы/Финансы зарубежных 

стран УМЦ "ZIAT" Нур-Султан 

2022-Банк ісі:ақша, несие, банктер, банктегі есеп және 

есептеме, банк аясындағы бақылау, бағалы қағаздар нарығы 

және биржа ісі. Евразийское аккредитационное агенство. 

Нур-Султан 

2022- Ғылыми зерттеу жұмыс  негіздері Евразийское 

аккредитационное агенство. Нур-Султан 

 


